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Ablonczy Zsolt 

 

SÁKRAMENTUMOK 
 

 

A református hitvallás szerint az egyháznak négy ismertetőjele van: 

 1. A Isten igéjének tiszta hirdetése 

 2. A szövetségkötés sákramentumok által (keresztség, úrvacsora) 

 3. Az egyházfegyelem, azaz a lelkek fegyelme és tisztán tartása 

 4. Szolgáló közösség (misszió, szeretetszolgálat, tanítás, lelki-gondozás) 

 

A sákramentum = szent cselekvés Isten színe előtt, de nem minden szent cselekvést 

nevezünk sákramentumnak, hanem csak azt, amely által Istennel szövetségre lépünk, illetve 

amellyel a vele kötött szövetséget nyilvánosan megerősítjük. 

 

 A Biblia szerint három dolog jelzi, hogy mit nevezhetünk a sákramentumnak: 

 a.)  A szent cselekvést Jézus Krisztus parancsolta követőinek 

             b.)  A szent cselekvéséhez olyan ígéretet fűzött, hogy aki azt teszi, annak örök 

                   életet ajándékoz, ingyen, kegyelemből 

 c.)  A szent cselekvés szimbolikus értelmű, azt látható külső jegyekkel teszik a hívők 

Két ilyen sákramentumról van szó a Biblia írásaiban: A keresztségről és az úrvacsoráról. 

Mindkét sákramentum a bűnbocsánatot és az Úrral való közösséget munkálja 

 
 Halála által vele egyé lettünk, bizonyára feltámadása szerint is beavat Krisztus testébe 

 

      A sákramentumok útján a kereszt hasznában részesít Isten, mert szoros kapcsolatban 

      vannak Jézus szenvedéseivel, azon alapulnak, és feltárják nekünk annak gyümölcseit:  

      a bűnbocsánatot és az Urral való közösséget. 
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A keresztség 
 

Jézus Krisztus parancsa:    Máté ev. 28-18, 20 

Jézus Krisztus ígérete:       Márk ev. 16, 16 

Látható jegye:   Tiszta víz, amellyel mosakszunk is 

Jelentése: Ahogyan megmossuk a vízzel a testünket, ugyanúgy lelkünknek is meg kell tisztulnia a 

sok bűntől, vétektől. Hisszük, hogy Isten megbocsátja a bűneinket Jézus Krisztus érettünk 

keresztre feszített testéért, véréért. 

Megkereszteljük a kisgyermekeket is abban a reményben, hogy Isten 

Szentlelke a mi cselekvésünket az ő hitre jutásával igazolja vissza, amelyről a 

konfirmációban tesz bizonyságot. 

A keresztség a Jézusban való hitre érvényes. A gyermekeket csak a szülők hitéért, és a 

későbbre ígért konfirmációra nézve keresztelünk. 

 
  Életünk hajója a keresztség után már Jézus lobogója alatt fut. 

 

K o n f i r m á l s z ? 

  Vállalod-e Jézus szolgálatát? 

  Döntöttél-e abban, hogy övé legyen a szíved? 

    Ha igen, akkor mindehhez szükséged van a Szentlélek 

    Segítségére! Általa lesznek tanítvánnyá minden népek. 

 

 

Az úrvacsora 
 

Jézus Krisztus parancsa: 1 Korintus 11, 23-30 

Jézus Krisztus ígérete: János ev. 6, 54 

Látható jegye:  Az egész kenyérből tört darab, a kancsóból töltött korty bor 

Jelentése: A tört kenyérdarab elfogyasztása jelzi azt a hitünket, hogy hisszük és kívánjuk, hogy 

Jézus Krisztus bűneink miatt megfeszíttetett, megtört testének áldozata éppen úgy a miénk, 

mint az a falat kenyér amelyet elfogyasztunk. A korty bor elfogyasztása pedig azt a hitünket 

jelzi, hogy Jézus Krisztus mi bűneinkért kiontott vére, elszenvedve az ítéletet, bennünket 

megigazítva ismét szövetségébe fogad, azaz nekünk az Úr Isten megbocsát, ha ezt igaz 

töredelemmel, és a megtérés igaz szándékával  tesszük.   

 



Az úrvacsora alkalmával megvalljuk bűneinket és hitünket. Erre a nyilvános 

bűn és hitvallásra készítnek fel a bűnbánati istentiszteletek a megelőző estéken. 

Az úrvacsorával csak szent szívvel és felkészülten szabad élni!  

 

 

 
Közösség Krisztussal és egymással 

 

 Ki hivatalos? 

- Mindenki, aki bűneit bánja s vágyik utána 

Hogy készüljünk? 

- Önvizsgálattal, Isten ígéreteire figyelve 

Hogyan éljünk az úrvacsorával? 

- Rendszeresen, hálaadással, hittel 

Mi módon táplál Jézus? 

- Úgy hogy bűneim alól feloldoz 

- Az ördög hatalmából kiment 

- Őriz és vígasztal 

- Hinni tanít 

- Békességet ad a szívbe 

- Szeret és megért 

- Üdve ízeit kóstoltatja 

- Igéit tárja elém 

 

Aki Jézusból táplálkozik, elmondhatja: 

 - Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Galata 2, 20) 

 

Imádságaink:  

- Az Úr asztalához járulva: Uram! Légyirgalmas nékem, bűnösnek! 

- A kenyér vételekor: Uram Jézus! Szeretnélek téged befogadni életembe! 

- A pohár vételekor: Uram Jézus! Vedd el minden bűnömet, fogadj be engem is 

szent véred védelmébe! 

- A padba visszatérve: Áldjad lelkem az Urat, el ne feledd, amit tett érted.  

 


